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ְמגִ לַּת הָ עַּ צְ מָ אּות
הּודי ,בָ ּה עֻצְּ בָ ה ְּדמּותֹו הָ רּוחָ נִית ,הַ דָ ִתית וְּ הַ ְּמ ִדינִית ,בָ ּה חַ י חַ יֵּי
יִש ָר ֵאל ָקם הָ עָ ם הַ ְּי ִ
בְ ֶא ֶרץְ -
הֹוריש לָעֹולָם כֻּלֹו ֶאת סֵּ פֶר
נֹושיִים וְּ ִ
קֹומ ִמיּות מַ ְּמ ַלכְּ ִתית ,בָ ּה יָצַ ר נִכְּ סֵּ י ַת ְּרבּות ְּלאֻ ִמיִים ּוכְּ לָ ל-אֱ ִ
ְּ
.הַ ְּספ ִָרים הַ נִצְּ ִחי
זּוריו ,וְּ ל ֹא חָ דַ ל ִמ ְּתפִ ָּלה
ל ְַּאחַ ר שֶ הֻ גְּ לָה הָ עָ ם מֵּ ַא ְּרצֹו בְּ כֹחַ הַ זְּ רֹועַ שָ מַ ר לָּה אֱ מּו ִנים בְּ כָל ַא ְּרצֹות פְּ ָ
ּומ ִת ְּקוָה לָשּוב לְּ ַא ְּרצֹו ּולְּחַ דֵּ ש בְּ תֹוכָּה ֶאת חֵּ רּותֹו הַ ְּמ ִדינִית
ִ .
יקה;
הּודים בְּ כָל דֹור לָשּוב ּו ְּלהֵּ ָאחֵּ ז בְּ מֹול ְַּד ָתם הָ עַ ִת ָ
טֹורי ּומָ סָ ְּר ִתי ֶזה חָ ְּתרּו הַ ְּי ִ
יס ִ
מתֹוְך ֶקשֶ ר ִה ְּ
ּובַ דֹורֹות הָ ַאחֲ רֹונִים שָ בּו ְּל ַא ְּרצָ ם בַ הֲ מֹונִים ,וַחֲ לּוצִ ים ,מַ עְּ פִ ילִים ּומָ גִ ִנים ִהפְּ ִריחּו נְּשַ מֹות ,הֶ חֱ יּו
ְּש ָפ ָתם הָ עִ בְּ ִרית ,בָ נּו כְּ פ ִָרים וְּ עָ ִרים ,וְּ הֵּ ִקימּו יִּׁשּוב גָדֵּ ל וְּ הֹולְֵּך הַ ּׁשַ ּלִיט עַ ל ִמ ְּשקֹו וְּ ַת ְּרבּותֹו ,שֹוחֵּ ר
.שָ לֹום ּומָ גֵּן עַ ל עַ צְּ מֹו ,מֵּ בִ יא בִ ְּרכַת הַ ִק ְּדמָ ה ְּלכָל תֹושָ בֵּ י הָ ָא ֶרץ וְּ נֹושֵּ א נַפְּ שֹו לְּעַ צְּ ָמאּות מַ ְּמ ַלכְּ ִתית
הּודית
יאתֹו שֶ ל הֹוגֶה חֲ זֹון הַ ְּמ ִדינָה הַ ְּי ִ
בִ ְּשנַת תרנ"ז ( )1897נ ְִּת ַכנֵּס הַ קֹו ְּנגְּ ֶרס הַ צִ יֹונִי לְּקֹול ְּק ִר ָ
הּודי ל ְִּתקּומָ ה לְּאֻ ִמית ְּב ַא ְּרצֹו
ֵּתיאֹודֹור הֶ ְּרצְּ ל וְּ ִהכְּ ִריז עַ ל זְּ כּות הָ עָ ם הַ ְּי ִ

.
זְּ כּות זֹו הֻ כְּ ָרה בְּ הַ צְּ הָ ַרת בַ לְּפּור ִמיֹום ב' בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר  1917וְּ אֻ ְּּׁש ָרה בַ מַ נְּדָ ט ִמ ַטעַ ם חֶ בֶ ר הַ ּלְּאֻ ִמים,
הּודי לְּבֵּ ין ֶא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל וְּ לִזְּ כּות
טֹורי ,שֶ בֵּ ין הָ עָ ם הַ ְּי ִ
יס ִ
אֲ שֶ ר נ ַָתן בִ ְּמיֻחָ ד ת ֶֹקף בֵּ ין-לְּאֻ ִמי ַל ֶקשֶ ר הַ ִה ְּ
הּודי לְּהָ ִקים מֵּ חָ דָ ש ֶאת בֵּ יתֹו הַ ְּּלאֻ ִמי
.הָ עָ ם הַ ְּי ִ
ְּהּודים בְּ ֵּאירֹו ָפה,
ּׁשֹואה שֶ נ ְַּתחֹו ְּללַה עַ ל עַ ם י ְִּש ָר ֵּאל בַ זְּ מַ ן הָ ַאחֲ רֹון ,בָ ּה הֻ כְּ ְּרעּו לַטֶ בַ ח ִמילְּיֹונִים י ִ
הַ ָ
ְּהּודי ְּמחֻ סַ ר הַ מֹולֶדֶ ת וְּ הָ עַ צְּ מָ אּות עַ ל-יְּדֵּ י
הֹוכִ יחָ ה מֵּ חָ דָ ש בַ ֲעלִיל ֶאת ַההֶ כְּ ֵּרחַ בְּ פִ ְּתרֹון בְּ עָ יַת הָ עָ ם הַ י ִ
ְּהּודי
הּודית בְּ ֶא ֶרץ -י ְִּש ָר ֵּאל ,אֲ שֶ ר ִתפְּ ַתח ל ְִּרוָחָ ה ֶאת שַ ע ֲֵּרי הַ מֹולֶדֶ ת ְּל ָכל י ִ
ִחדּוש הַ ְּמ ִדינָה הַ ְּי ִ
הּודי מַ עֲמָ ד שֶ ל אֻ מָ ה ְּשוַת-זְּ כֻיֹות ְּבתֹוְך ִמ ְּשפַחַ ת הָ עַ ִמים
.וְּ ַת ֲענִיק לָעָ ם הַ ְּי ִ
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ְּש ֵּא ִרית הַ פְּ לֵּיטָ ה שֶ נִצְּ לָה מֵּ ַהטֶ בַ ח הַ נָאצִ י הָ ָאיֹם בְּ ֵּאירֹופָה וִ יהּודֵּ י אֲ ָרצֹות אֲ חֵּ רֹות ל ֹא חָ ְּדלּו
כּותם לְּ חַ יֵּי כָבֹוד,
לְּהַ עְּ פִ יל ל ְֶּא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל ,עַ ל ַאף כָל ק ִֹשיְּ ,מנִיעָ ה וְּ סַ ָכנָה ,וְּ ל ֹא ָפ ְּסקּו ל ְִּתבֹעַ ֶאת זְּ ָ
.חֵּ רּות ַועֲמַ ל-יְּשָ ִרים בְּ מֹולֶדֶ ת עַ מָ ם
בְּ ִמ ְּלחֶ מֶ ת הָ עֹולָם ַה ְּּׁש ִניָה ָת ַרם הַ יִּׁשּוב הָ עִ בְּ ִרי בָ ָא ֶרץ ֶאת ְּמלֹוא-חֶ לְּקֹו ְּל ַמאֲ בַ ק הָ אֻ מֹות הַ ּׁשֹוחֲ רֹות
חֵּ רּות וְּ שָ לֹום ֶנגֶד כֹחֹות הָ ָרשָ ע הַ נָאצִ יּ ,ובְּ דַ ם חַ ָילָיו ּובְּ מַ אֲ מַ צֹו הַ ִמלְּחַ ְּמ ִתי ָקנָה לֹו ֶאת הַ זְּ כּות
.ל ְִּהמָ נֹות עִ ם הָ עַ ִמים ְּמי ְַּסדֵּ י בְּ ִרית הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות
ְּהּודית
בְּ  29-בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר ִ 1947קבְּ לָה עֲצֶ ֶרת הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות ַה ְּחלָטָ ה הַ ְּמחַ יֶבֶ ת הֲ ָקמַ ת ְּמ ִדינָה י ִ
בְּ ֶא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל; הָ עֲצֶ ֶרת ָתבְּ עָ ה מֵּ ֵּאת תֹושָ בֵּ י ֶא ֶרץ-י ְִּש ָר ֵּאל לֶאֱ חֹז בְּ עַ צְּ ָמם בְּ כָל הַ צְּ עָ ִדים הַ נ ְִּד ָר ִשים
הּודי לְּהָ ִקים ֶאת
בְּ צִ דָ ם הֵּ ם לְּבִ צּועַ הַ הַ ְּחלָטָ ה .הַ כ ָָרה זֹו שֶ ל הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות בִ זְּ כּות הָ עָ ם הַ ְּי ִ
ְּמ ִדינָתֹו ֵּאינָּה נ ִֶתנֶת לַהַ פְּ ָקעָ ה

.
הּודי ל ְִּהיֹות כְּ כָל עַ ם וְּ עַ ם עֹומֵּ ד בִ ְּרשּות עַ צְּ מֹו בִ ְּמ ִדינָתֹו הָ ִרבֹונִית
זֹוהי זְּ כּותֹו הַ ִטבְּ עִ ית שֶ ל הָ עָ ם הַ ְּי ִ
ִ .

לְ פִ יכָ ְך נ ְִת ַּכנ ְַּסנּוָ ,אנּו חַּ בְ ֵרי מֹועֶ צֶ ת הָ עָ ם ,נְ צִ יגֵי הַּ יִּׁשּוב הָ עִ בְ ִרי
ִש ָר ֵאל,
יטי עַּ ל ֶא ֶרץ-י ְ
וְ הַּ ְתנּועָ ה הַּ צִ יֹונִ ית ,בְ יֹום ִסיּום הַּ מַּ נְ דָ ט הַּ בְ ִר ִ
טֹורית וְ עַּ ל יְסֹוד הַּ ְחלָטַּ ת עֲצֶ ֶרת
יס ִ
כּותנּו הַּ ִטבְ עִ ית וְ הַּ ִה ְ
ּובְ ת ֶֹקף זְ ֵ
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הּודית
הָ אֻ מֹות הַּ ְמאֻ חָ דֹות ָאנּו מַּ כְ ִריזִ ים בָ ז ֹאת עַּ ל הֲ ָקמַּ ת ְמ ִדינָה יְ ִ
ִש ָר ֵאלִ ,היא ְמ ִדינַּת יִ ְש ָר ֵאל
.בְ ֶא ֶרץ י ְ
ָאנּו קֹובְ עִ ים שֶ הַ חֵּ ל מֵּ ֶרגַע ִסיּום הַ מַ נְּדָ ט ,הַ ַּל ְּי ָלה ,אֹור לְּיֹום שַ בָ ת ו' ִאיָר תש"ח 15 ,בְּ מַ אי

 , 1948וְּ עַ ד לַהֲ ָק ַמת הַ ִּׁשלְּ טֹונֹות הַ נִבְּ חָ ִרים וְּ הַ ְּס ִד ִירים שֶ ל הַ ְּמ ִדינָה בְּ הֶ ְּת ֵּאם לַחֻ ָקה שֶ ִת ָקבַ ע עַ ל-יְּדֵּ י
אֹוקטֹובֶ ר ִ – 1948תפְּ עַ ל מֹועֶ צֶ ת הָ עָ ם כְּ מֹועֶ צֶ ת ְּמ ִדינָה
הָ אֲ סֵּ פָה הַ ְּמכֹו ֶננֶת הַ נִבְּ חֶ ֶרת ל ֹא יְּאֻ חַ ר מֵּ  1-בְּ ְּ
הּודית,
זְּ מַ נִית ּומֹוסַ ד הַ בִ צּועַ שֶ ָּלּהִ ,מנְּהֶ לֶת-הָ עָ ם ,יְּהַ ּוֶה ֶאת הַ מֶ ְּמשָ לָה הַ זְּ מַ נִית שֶ ל הַ ְּמ ִדינָה הַ ְּי ִ
ִש ָר ֵאל
.אֲ שֶ ר ִת ָק ֵּרא בַ ּׁשֵּ ם י ְ
ְּהּודית ּול ְִּקבּוץ ָגלֻיֹות; ִת ְּשקֹד עַ ל פִ תּוחַ הָ ָא ֶרץ לְּטֹובַ ת
ש ָר ֵאל ְּתהֵּ א פְּ תּוחָ ה ַל ֲע ִליָה י ִ
ְמ ִדינַּת יִ ְ
יאי י ְִּש ָר ֵּאל;
כָל תֹושָ בֶ יהָ ; ְּתהֵּ א מֻ ְּש ָת ָתה עַ ל יְּסֹודֹות הַ חֵּ רּות ,הַ צֶ דֶ ק וְּ הַ ּׁשָ לֹום לְּאֹור חֲ זֹונָם שֶ ל נְּבִ ֵּ
חפֶש דָ ת,
ּומין; ַתבְּ ִטיחַ ֹ
ּומ ִדינִי גָמּור ְּלכָל ֶאזְּ ָרחֶ יהָ בְּ לִי הֶ בְּ דֵּ ל דָ תֶ ,גזַע ִ
ְּת ַקיֵּם ִשוְּ יֹון זְּ כֻיֹות חֶ בְּ ָר ִתי ְּ
דֹושים שֶ ל כָל הַ ָדתֹות; וְּ ִת ְּהיֶה נֶאֱ מָ נָה
מַ צְּ פּון ,לָשֹוןִ ,חנּוְך וְּ ַת ְּרבּות; ִת ְּשמֹר עַ ל הַ ְּמקֹומֹות הַ ְּק ִ
רֹונֹותיהָ שֶ ל ְּמגִ ּלַת הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות
ֶ
.לְּעֶ ְּק
ש ָר ֵאל ְּתהֵּ א מּו ָכנָה לְּשַ ֵּתף פְּ ֻעּלָה עִ ם ַהמֹוסָ דֹות וְּ הַ נְּצִ יגִ ים שֶ ל הָ אֻ מֹות הַ ְּמאֻ חָ דֹות
ְמ ִדינַּת יִ ְ
בְּ הַ גְּ שָ מַ ת הַ ְּחלָטַ ת הָ עֲצֶ ֶרת ִמיֹום  29בְּ נֹובֶ ְּמבֶ ר  1947וְּ ִתפְּ עַ ל לַהֲ ָק ַמת הָ ַא ְּחדּות הַ ַכ ְּל ָכלִית שֶ ל ֶא ֶרץ-
מּותּה
.י ְִּש ָר ֵּאל בִ ְּשלֵּ ָ
הּודי בְּ בִ ְּניַן ְּמ ִדינָתֹו ּול ְַּקבֵּ ל ֶאת ְּמ ִדינַת
קֹור ִאים לָאֻ מֹות ַה ְּמאֻ חָ דֹות לָ ֵּתת יָד ָלעָ ם הַ ְּי ִ
ָאנּו ְ
.י ְִּש ָר ֵּאל לְּתֹוְך ִמ ְּשפַחַ ת הָ עַ ִמים

קֹור ִאים
גַם בְּ תֹוְך הַ ְּת ָקפַת-הַ דָ ִמים הַ ֶנע ֱֶרכֶת עָ לֵּינּו זֶה חֳ דָ ִשים  -לִבְּ נֵּי הָ עָ ם הָ עַ ְּרבִ י ָ -אנּו ְ
תֹושָ בֵּ י ְּמ ִדינַת י ְִּש ָר ֵּאל ִל ְּשמֹר עַ ל שָ לֹום וְּ ִלטֹל חֶ ל ְָּקם בְּ בִ ְּניַן הַ ְּמ ִדינָה עַ ל יְּסֹוד ֶאזְּ ָרחּות ְּמל ֵָּאה וְּ שָ ָוה
דֹותיהָ  ,הַ זְּ מַ ִניִים וְּ הַ ְּקבּועִ ים
מֹוס ֶ
.וְּ עַ ל יְּסֹוד נְּצִ יגּות מַ ְּת ִאימָ ה ְּבכָל ְּ
קֹור ִאים לָהֶ ם
ּושכֵּנּות טֹובָ ה ְּלכָל הַ ְּמ ִדינֹות הַ ְּּׁשכֵּנֹות וְּ עַ מֵּ יהֶ ן ,וְּ ְּ
יטים יַד שָ לֹום ְּ
מֹוש ִ
ִ
ָאנּו
ל ְִּשתּוף פְּ ֻעּלָה וְּ עֶ זְּ ָרה הֲ דָ ִדית עִ ם הָ עָ ם הָ עִ בְּ ִרי הָ עַ צְּ מָ ִאי בְּ ַא ְּרצֹוְּ .מ ִדינַת י ְִּש ָר ֵּאל מּו ָכנָה לִ ְּתרֹם חֶ ל ְָּקּה
.בְּ מַ אֲ מָ ץ ְּמשֻ ָתף לְּ ִק ְּד ַמת הַ ִמזְּ ָרח הַ ִתיכֹון כֻּלֹו
הּודי בְּ כָל הַ ְּתפּוצֹות ְּל ִה ְּת ַלכֵּד ְּסבִ יב הַ יִּׁשּוב בַ ֲע ִל ָיה ּובְּ בִ ְּניָן וְּ ַל ֲעמֹד
קֹור ִאים ֶאל הָ עָ ם הַ ְּי ִ
ָאנּו ְ
ִימינֹו בַ מַ ע ֲָרכָה הַ גְּ דֹולָה עַ ל הַ גְּ שָ מַ ת ְּש ִאיפַת הַ דֹורֹות לִגְּ אֻ ּלַת י ְִּש ָר ֵּאל
.ל ִ

חֹות ִמים בַּ חֲ ִתימַּ ת יָדֵ נּו לְעֵ דּות עַּ ל
ִש ָר ֵאל ִהנְ נּו ְ
ִמתֹוְך בִ טָ חֹון בְ צּור י ְ
הַּ כְ ָרזָה זֹו ,בְ מֹושַּ ב מֹועֶ צֶ ת הַּ ְמ ִדי ָנה הַּ זְ מַּ נִ ית ,עַּ ל ַּא ְדמַּ ת הַּ מֹולֶ דֶ ת,
בָ עִ יר ֵתלָ -אבִ יב ,הַּ יֹום הַּ זֶ ה ,עֶ ֶרב שַּ בָ ת ,ה' ִאיָר תש"ח 14 ,בְ מַּ אי
1948.
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From: Shneor Shapira <shneor@mamlaw.co.il>

-Sent
2 -on: 15:52:00 2020  מרץ09 יום שני

To:
Adv. Adir Trabelsi <adir@trabelsi.co>
Subject: 2020 !התוכנה המשפטית הטובה לשנת

- outlook הקובץ שאתם רואים עכשיו התחיל בכלל כקובץ
! pdf -ובקליק אחד הפך ל
.זה נכון לגבי אינספור קבצים אחרים
/LawGic פשוט לעבוד חכם עם

,בברכה
שניאור

Shneor Shapira, Adv.

_______________________________________________________
Matry Meiri & Co | Law Offices
HaShachar Tower 17th Floor
4 Ariel Sharon Street, Givatayim 5320047 Israel
Tel + (972) 3-6109000 | Fax + (972) 3-6109009
www.mamlaw.co.il | shneor@mamlaw.co.il

_______________________________________________________
This Ema il mes s a ge a nd a ny a tta chments to it, conta in confidentia l informa tion which ma y
be lega lly privileged a nd is intended only for the pers on or entity to which it is a ddres s ed
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חברה חשובה למכתבים חשובים
4.7.2021
לכבוד
עולם ישראל
מר אלי אליהו ,מנכ"ל
מר נהיש בקיש ,רל"ש
הנדון :פרויקט שואלים
 .1כי האדם עץ השדה וכמו העץ הוא צריך קצת שמש ,מים ,שמים ,ציפורים
ושות'.
 .2מרשך מר ציפור פנה למרשתי הכנרית וזימר סילופי לשון ודעת שאף הדרור
לא יאמין לה .כך לדוגמה ,מסר כי האריה צפוי להגיע עד ולא יאוחר מבוא
השר המשחק בצוותא חדא .והמתינו ולא בא.
 .3ואף על פי שיתמהמה עם כל זאת אחכה לו ,כך סברו.
 .4אחר כלות אמתין לו ,המתינו והמתינו לאור גניבת דעתו.
 .5בכל יום שיבוא ו/או שלא.
 .6ואם לא אז .אז? ולא יען.
 .7מובהר כי אין באמור ושאינו ושאולי רצה להיות אמור כדי לוותר ו/או לגרוע
מכל טענה ו/או מענה ו/או טרוניה שישנה ו/או שעשויה להיות למרשי מר
בקיש שקיים ואולי לא.
וכאן מסתיימים החזרות על חידודי הלשון שחידדו הקודמים בעניינים חשובים
ועכשיו חותמים
בברכה
חמד לצאן
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לוג'יק ממירה אוטומטית גם קבצי מצגות –  PPTושות' – פאוור-פויינט
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גם באקסלים לוג'יק מטפלת
GENERAL

SUMMARY

buyer

company

total cost

(928,750) €

asset

old building

personal equity

(300,000) €

Apartments sqm

400

yearly gross income

Garden / Terrac

200

av. yearly direct expenses

units

8

Cash in company account year end

42,012 €

av. unit size

50

Cash to private account year end

34,946 €

price per sqm

(2,322) €

Gross asset Yield

2.28%

gross-net ratio

66.67%

Net Yield on personal Equity

11.65%

strategy

long-term

ASSET TOTAL COST
asset direct cost

(750,000) €

purchase tax - IMT

(56,250) €

related costs

(2,500) €

refurbushing

(100,000) €

furnitures & ameneties

(20,000) €

total cost

(928,750) €

client's assumption

ONGOING yearly EXPENSES
IMI

(2,400) €

maintanence

(2,000) €

(628,750) €
morgtage
(8,488) €
morgtage interest
morgtage yearly principle
(31,438) €
return
(8,910) €
owner salary cost
(5,400) €
owner net salary
(42,500) €
depreciatiion
(500) €
insurance
(1,000) €
accountant
INCOME & REFUNDS
8,000
Rent - monthly income
96,000
Rent - yearly income
VAT (on expenses) refund 4,114
1st year
VAT (on expenses) refund 374
2nd year
INCOME TAX
earnings before tax - 1st Y
earnings before tax - 2nd Y

€
€
€
€

(18,622) €
138 €

€
1st year tax
€
2nd year etc. tax
COMPANY CASH-FLOW
(300,000) €
personal equity
32.30%
% of cost
money in account - 1st year
45,378 €
end

- 15 -

client's assumption
client's assumption

21,212 €
(54,736) €

money in account - 2nd year
41,638
end
42,012
10 year avg. csh flow
PERSONAL YEARLY CASH-FLOW
5,400
net salary
29,546
Dividens
YIELD
Company Gross yield

10.34%

Company Net Yield

4.52%

Personal Net Yield on Equity

11.65%

€

client's assumption

€

client's assumption

€
€

client's assumption

 בשניהPDF-מה שראיתם כאן זה אקסל שהפך ל
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מה שראית עד כה היא הדגמה של חלק מיכולת לוג'יק לקחת
אינספור סוגי קבצים שונים ולעשות מהם  -בלחיצת כפתור  -חוברת
 PDFמקצועית ומסודרת עם:
תוכן עניינים
שער ראשי (מתוך אינספור טמפלטים שתוכל לייצר)
דפי כריכה
דמי שער לנספחים
נספחים מסודרים
עימודים מדוייקים
אפשרות לבחור אילו עמודים מאותו קובץ יהיו חלק מהנספח
איחוד של קבצים שונים לנספח אחד
יש עוד אפשרויות רבות (כמו יצירת כרכים ואפשרויות
מתקדמות)
כן – זה עובד גם באנגלית ,רוסית וערבית

פשוט לעבוד חכם!
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